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haurà de tornar-ho a
intentar l'any que ve
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socialista, Enric intervé a la festa
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Diferents vares de mesurar el
Les Casetes de volta i l'enderroc de l'antic far,

patrimoni que no compta
TEXT: redacció

-----
FOTOS: lIuïsagarcia

Benicarló ha començat a
recuperar el seu patrimoni
d'ençà que el Partit Popular
va arribar a l'equip de
govern. Aquest ha estat i es
un dels arguments centrals
de la campanya electoral
dels populars de Benicarló,
que demostren aquests
arguments amb exemples
com el convent de Sant
Francesc, o el poblat ibèric
del Puig de la Nau. A més,
des d'aquesta força es va
més lluny i asseguren que
de guanyar les eleccions,
s'adquirirà la casa del Mar
qués, es desbloquejarà la
situació de la Fundació
Compte Fibla, s'adquiriran
les drassanes i, a més, es
continuaran les excava
cions arqueològiques a la
ciutat, en aquest cas a la
muntanyeta de la Tossa.

El cert però es que les
actuacions tocants al patri
moni a Benicarló han estat
de tot menys faltes de polè
mica. En aquest sentit, no
cal furgar molt per recordar
el desencís que va ocasio
nar a més d'un en veure els
resultat de la tan anunciada
restuaració dels aljubs de
la ciutat, una restauració
amb morter que a més es
va complementar amb el
tancament d'aquests
indrets, amb la qual cosa,
els aljubs ja no es poden
aprofitar per a l'abastiment
d'aigua del bestiar que
passa per la zona en un
moment concret. D'aquesta
manera, es queden com a
elements purament decora-

tius que han perdut no
només l'esència del que
eren sinó també l'aspecte
que haurien de tenir.

El mateix ocorre en la
Tossa, s'anuncia ara l'inici

de les excavacions a la
zona, quan el mateixèquip
de govern respatlla. un
informe en que es menys
preen les restes íberes que
hi ha al paratge tot assegu-

rant que es troben en mal
estat i insinuant que convé
una catalogació abans de
destruir-les. Però sens
dubte el cas més flagrant
que es pot trobar al llarg i
ample de la legislatura en
l'apartat cultural i més en
concret de patrimoni és el
de les Casetes de Volta. Un
cop més, els interessos
urbanístics, algú en diria
especulatius, han pogut
desequilibrar la balança a
favor de decisions que no
han jugat precisiament a
favor de l'herència arqui
tectònica benicarlanda. En
aquest cas es tractava de
les Casetes de volta ubica
des a la partida Sant Gre
gori, és a dir, tot just afecta
des per el darrerament tan
comentat projecte de
macrogeriàtric de la Ciutat
Sènior.

Construides entre 1925 i
1930, les casetes de Volta
constitueixen la mostra
més clara i evident de l'ar
quitectura tradicional urba
na i rural de,; Benicarló i
Peníscola, perÒ el fet de no
tenir més d'un segle de vida
ha fet que des que s'apro
vés el projecte de la ciutat
Sènior, ja s'hagen enderro
cat un mínim de quatre
casetes d'aquest tipus, un
fet que segons el Bloc
Nacionalista Valencià
demostra que l'equip de
govern "s'ha doblegat als
interessos especulatius pri
vats d'aquesta zona quan
s'hagueren pogut cercar
altres alternatives". En
aquest sentit, des del Bloc
es considera que aquestes
construccions "hagueren
pogut complementar el pro-
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Editorial e •••••••
Cultura amb majúscules

L'anàlisi que us presenta La Veu aquesta setmana, sobre l'estat
de la nostra cultura, és la mostra que no és tot or el que llueix'
en la política cultural que fins ara ha practicat el PP a la nostra
ciutat, i que té com a màxim referent de portar-la a terme, el regi
dor Flos.

Quin ha de ser el Benicarló cultural del futur? Aquesta és la
pregunta que s'hauria de fer qualsevol força política que preten"
ga engegar un projecte cultural per a la nostra ciutat.
Nosaltres, des d'aquest miljà i segons la nostra apreciació,
òbviàment, pensem que tal com es desenvolupa l'economia de
la nostra ciutat s'està avançant cap a una societat de serveis, on
aquests prenen cada vegada un protagonisme més creixent.

Segons açò, la cultura hauria de convertir-se en un dels
fonaments de l'acció del govern municipal, juntament amb l'ac
ció educativa i de formació, en la qualla nostra ciutat sempre ha
estat capdavantera. Ja és hora que tornem a reprendre aquest
paper que històricament i per associacionisme sempre ens ha
pertocat i que hem perdut d'ençà que el govern popular ha anat
governant-nos.

Per què ha ocorregut? Dos, pensem, són els motius, de la
mateixa manera que esportivament s'ha adequat la ciutat amb
les infraestructures noves necessàries, culturalment no ha estat
així, en el millor dels casos s'han reformat edificis vells que al
final han acabat per quedar-se menuts o sense ús; i per una
manca de visió de les iniciatives culturals i de formació, que han
de constituir una oferta tarH interior, els seus ciutatdans, com
exterior, el turisme. Segurament així podríem modernitzar i dina
mitzar Benicarló, situant-lo com una de les societats més
emprenedores i de futur de les nostres comarques.

A uns dies de dipositar el nostre vot per a definir com volem
el nostre futur, no veiem que cap formació política haja engegat
un discurs suficientment crelble per portar econòmicament i
socialment aquesta fita al seu termini. Possiblement la cultura
àmb majúscules que proposem se'ns torne a quedar en minús
cules. Sincerament, esperem anar errats,

ció per la raó esmentada. Des
graciadament, ni ajuntament ni
ministeri van fer massa calen
dari d'aquestes recomana
cions ...

Vistes aquestes actuacions,
el que ens demanem és el cri
teri per decidir si una construc
ció es mereix ser recuperada i
quina no....

plantejat res al voltant del des
conegut jaciment íber ubicat a
la desembocadura del riu sec,
un indret que estarà ubicat en
el transcurs de la conducció
que va cap a l'emissari i l'e
xistència del qual es coneixia
abans de la seua construcció,
donat que hi havia un informe
de Patrimoni desaconsellant
precisament aquesta conduc-

enderrocat una vigilia
de Sant Gregori, encara
no se sap per ordres de
quina administració.
Després d'aquest suc
cés, des del Partit
Popular es va parlar de
recuperació mitjançant
les pedres que tenen
catalogades, però el
cert és que després de
més de quatre anys la
situació no ha canviat i
del far no n'hem tornar
a saber res més.

En aquest sentit,
tampoc no s'ha dit ni

lIeria d'Obres Públi
ques, Urbanisme i
Transports establia que
les casetes de volta
afectades havien "d'in
tegrar-se a la urbanitza
ció i conservar-se" i
mantenia, a més, que
per a donar compliment
d'aquesta condició
resultava necessari que
s'inclogués aquesta
obligació a la normativa
del Pla Parcial.

Malgrat tot, les case
tes de volta no són les
úniques construccions
que han patit ende
rrocs, el cas més
dramàtic, encara que
no d'aquesta legislatura
va ser el de l'antic far de
Benicarló, que va ser

del setembre del 2002 a
conservar i restaurar
una de les casetes de
volta, de manera que
quedés "integrada en
els espais lliures del
projecte d'urbanització,
així com deixant
referència de les restes
mitjançant documenta
ció gràfica", en aquest
punt es deixava via lliu
re a l'homologació i pla
parcial del sector, Sant
Gregori, Ciutat Sènior.
Malgrat tot, un informe
procedent de la Conse-

jecte de la Ciutat
Sènior" i lamenten que
s'estiga portant a terme
"una política clàssica
d'aparador" .

I és que la pugna per
la conservació de les
casetes de volta no ha
seguit un procés clar
des del mateix moment
que aparegué el projec
te. La prova d'aquesta
afirmació no és altra
que el fet que dos infor
mes de la Generalitat
es van contradir en si
era convenient o no
defensar el manteni
ment d'aquestes edifi
cacions. D'aquesta
manera, la Conselleria
de Cultura i Educació,
autoritzava amb data
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El medi-ambient i la participació
ciutadana, eixos de l'Entesa

TEXT: noemíoms

FOTOS: lIursagarcia

L'Entesa va presentar
el seu programa electoral
per als pròxims comicis
municipals. Un programa
que destaca per les pro
postes en l'àmbit social i
mediambiental i que par
teixen entre altres aspec
tes de punts com la parti
cipació ciutadana. Des de
l'Entesa es planteja la
necessitat de dotar d'es
pecialitats el nou centre
de salut que ha de cons
truir-se en la ciutat, esta
blir la gratuïtat en la utilit
zació de la piscina munici
pal, o la gratuïtat dels lIi-

bres de text per als esco
lars. Segons el candidat
d'aquesta força, Pedro
Martínez, és necessària la
transparència en la gestió
municipal, amb la finalitat
que els ciutadans cone
guen cada moment els
béns de què disposa el
consistori. Així mateix,
Martínez va criticar
l'absència de planificació
urbanística per part del
Partit Popular i va asse
gurar que "s'ha construït
molt però no s'ha solucio
nat la problemàtica, ja
que els preus han conti
nuat pujant i a les famílies
amb sous justs els resulta
difícil adquirir-los". El dre
natge del territori de Beni-

carló, els accessos de
Benicarló des de la nacio
nal 340, la utilització de
combustible ecològic per
part del nou sistema de
transport públic que pro
posen crear, així com la
creació d'un cinema muni-

cipal que oferís alternati
ves d'oci a les actuals van
ser unes altres de les
ofertes que es van llançar
des de l'Entesa.

UNA DELEGACiÓ JAPONESA VISITA
L'AJUNTAMENT DE BENICARLO

TEXT: noemíoms

FOTO: lIursagarcia
----

Una petita delegació de la ciutat japo
nesa d'Ogasa va visitar la setmana
passada l'Ajuntament de Benicarló
acompanyada pel director, president i
diversos representants de la Coral
Polifònica Benicarlanda.

L'intercanvi musical es va realitzar
gràcies als contactes iniciats des de la
mateixa Coral per Enriqueta Gecine i
Rudi Screek, que van ser qui van fer
possible la visita de la delegació. Una
vegada a Benicarló, els japonesos van
visitar diverses instal·lacions culturals,
el centre històric, la zona comercial
centre i fins i tot van degustar dolços
típics de la ciutat i el producte per
excel'lència típic de l'horta, la Carxofa
de Benicarló. Precisament, en referèn
cia a aquest últim producte, no es des
carta la possibilitat de poder donar a

conèixer l'hortalissa en la ciutat japo
nesa.

En la vesant musical, està previst
que la Coral benicarlanda es desplace
a la ciutat d'Ughisu i Tsuru el pròxim
dia 11 d'octubre on tindrà lloc una

important concentració internacional
de corals i la Coral Polifónica Benicar
landa serà la convidada d'honor. A
més, no es descarten altres actuacions
complementàries una vegada a Japó.
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Entrevista a Enric Escuder, candidat
a l'alcaldia de Benicarló

TEXT: pacodelcastillo

FOTO: lluïsagarcia

M'HAGUERA AGRADAT PODER

COMENÇAR AQUESTA ENTRE

VISTA FENT, SI MÉS NO, UN

BREU PANEGfRIC DE L'ENTRE

VISTAT. PERÓ¡ ÉS CLAR, L 'HO

ME EL QUE VOL ÉS PARLAR

ELL I APROFITAR AL MAxIM

L'ESPAI DE QUÉ DISPOSEM.

Atxó ÉS EL QUE HI HA

DONCS••

- Breument, quins són els
principals projectes de la
seua candidatura.
D'una manera telegràfica:
revisió del PGOU. Promo
ció de vivenda de VPO, Pla
de vivendes deshabitades.
Confecció d'un Pla de tre
ball d'acord amb l'Agenda
local 21. Creació d'un
Reglament de Participació
Ciutadana. Recuperar el
Consell de JÓvens. Implan
tació de la Targeta Daurada
per als majors. Posta en
marxa d'un Centre de Dia.
Plans d'igualtat d'oportuni
tats (dona, jóvens, majors,
immigrants, ... ) Revitalitzar
el Consell Escolar: Progra
ma d'Educació compen
satòria, apertura dels cen
tres 12h., etc. Augment de
personal i major formació
de la Policia local. Construc
ció d'un segon Centre de
Salut. Potenciar el comerç,
autònoms i PYMES, espe
cialment al casc antic.
Pavelló multiusos. Auditori
municipal. Oficina d'atenció
al ciutadà: Finestra única., t
ransport públic municipal.

Què pot aportar la seua
llista?
La nostra llista el que apor
ta, bàsicament és experièn
cia en la gestió municipal,

capacitat per a resoldre els
vells problemes de Benicar
ló i la ferma decisió de por
tar-ho endavant sense por
al cQst polític que aquestes
accions suposen.
En què creu que s'ha
equivocat el pp ?
El PP no s'ha cregut el que
posava al seu Programa
electoral i no ha .lluitat per
por a cremar-se (il'legalitats
urbanístiques, tràfic caòtic,
govern d'esquena als ciuta
dans, etc.). Ha fet una políti
ca de pegats. No ha dissen
yat un Projecte del qual ens
sentírem orgullosos els
benicarlandos i benicarlan
des.

Tothom parla de la partici
pació ciutadana. Que
n'han de dir des del seu
partit?
D'entrada cal dir que els ciu
tadans donen la responsa
bilitat de governar a una
gent, que l'ha d'assumir fins
el final, i que presenta un
programa de treball.

És evident que l'adapta
ció del programa i de les cir
cumstàncies canviants de
cada moment, és difícil si
es vol respondre unívoca
ment.

És per tant imprescindi
ble disposar d'un canal de
comunicació amb els ciuta
dans-usuaris que matitze
les accions a realitzar i que
ens permeta la retroalimen
tació i adaptació constant a
les seues necessitats, ente
nent l'Ajuntament com una
empresa de serveis que vol
millorar dia a dia.

La creació de canals
(consells de jóvens, Senat
municipal, de la dona, de
benestar social, ... ) i d'un
Reglament de Participació
ciutadana, faran possible
que les polítiques munici-

pals i els interessos dels
ciutadans vagen pel mateix
camí,

AI seu programa també
se'n parla de com conci
cliar la vida familiar i la
laboral ...
La societat actual ha provo
cat que les condicions del
treball, bàsicament horaris i
desplaçaments, hagen can
viat radicalment. A més a
més, la dona s'està incorpo
rant progressivament al
món laboral.

Amb tot això, les necessi
tats familiars que queden
desateses han augmentat:
horari escolar dels fills i el
laboral dels pares no coin
cident (més menjadors i
apertura dels centres esco
lars 12h., també dissabtes).
Els nostres majors queden
desatesos a casa mentre
els fills marxen al treball
(Centres de Dia per als
majors, on estan atesos i
amb gent de la seua quin
ta).

Les noves necessitats de
la societat pot generar un
seguit de llocs de treballs de
mitja jomada que farien
compatible el treball i les
tasques pròpies de la llar.
Aplicat de manera progres
siva, amb la formació i la
contractació del personal
adient, pot significar real
ment una millora substan
cial de la qualitat de vida.

Quina opinió té de la resta
de llistes?
D'entrada he de dir que tota
la gent que es presenta a
una llista electoral amb l'ob
jectiu de treballar pel seu
poble, mereix tot el meu
respecte.

La llista del PP és una
llista de compromís, marca
da per la manca d'il.lusió,

per una gestió sense
sol.lucions als problemes
greus de Benicarló, i per la
marxa del Sr. Mundo a
València.

El Bloc Nacionalista a
Benicarló és una fòrmula
nova, però que s'engloba
en un partit que renuncia als
seus orígens, com diu Pere
Mayor sense ideologia, i
que encara ha de demos
trar que és d'esquerres.

L'Entesa, encara que
m'han arribat algunes de les
seues propostes, no tinc el
gust de conéixer la llista a
excepció de dos o tres de
les persones capdavante
res.

I ara afegesca el que
vulga.
Sí. El dia que els benicar
landos i benicarlandes ens
creguem un projecte, ens
il.lusionem pel present i
futur del nostre poble,
escriuren la política amb
majúscules.

I això ha estat tot, aquesta
pàgina no dóna per a més.
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Això és el que vaig saber llegir en l'anterior número de la seua revista, el 383.

TEXT: ellector

Està molt bé tot això de
l'escàndol de la primera
pedra i de la posterior resolu
ció de la Junta electoral de
zona deixant, una vegada
més, amb el cul a l'aire més
d'un que es pensa que sem
pre és arribar i moldre. Però
encara és millor la nota de
premsa que va sortir del gabi
net d'ídem de l'alcaldia i que
vaig llegir a l'altra publicació,
la que té tots els colorins,
immensitat de fotos de grups
(així qualsevol) i que els fot la
bronca a vostés per no anar a
un acte. La nota en qüestió,
d'ininteligible redacció, mereix
aparéixer en una antologia de
bacinades. Arremet contra
una de les millors professio
nals de la informació que hi
ha a la comarca amb uns
arguments tan febles que fins
i tot un nadó podria rebatre.
Les bajanades es succeeixen
una darrere l'altra, però no
expliquen en cap moment per
què la nostra primera autoritat
va donar el seu consentiment
a presidir un acte com
aquest. Encara que siga pri
vat. La barra lliure de cervesa

anava a costelles de l'empre
sa organitzadora, però el
col'locador de la pedra osten
ta un càrrec públic. Totes
aquestes coses van ser
denunciades per dos partits
polítics però, com sempre, la
culpa li la donen al missatger.
Demencial.

Llegeixo a la pàgina quatre
un conte de les mil i una nits.
Un lloc sense atur, on el dià
leg és la base de la gestió
pública i la qualitat de vida
dels seus veïns és envejada
per tothom. Aquell "American
way of life" dels anys cin
quanta fet realitat amb el "in
benipopular all is rigth".
Podrien preguntar als joves
què els sembla el preu dels
habitatges, els sous que
reben! els contractes tempo
rals. Després diuen que els
joves no se'n volen anar de
casa dels pares. On han d'a
nar? Això és el que hi ha.
Només cal veure a quina llis
ta hi ha més empresaris.

Entrevista a l'alcaldable del
Bloc. No deixa clara la seua
posició sobre el camp de golf,
no diu no als PAl. Ai!, aquest
bloc és d'una altra bòbila.
Mentrestant, els dos regidors
del Bloc que han portat el pes

de la legislatura s'acomiaden
fent balanç de la seua gestió i
sense justificar la seua
absència de la llista electoral.
Just al costat se'ns diu que
l'exèrcit espanyol no troba
soldats que demostren el seu
ardor guerrero. No sé si deu
anar amb segones. AI final
haurà de tornar la mili obli
gatòria perquè si no Trillo es
quedarà sense soldats que
deixar a Bush.

Les pàgines centrals tenen
suc. Com sempre, Tolito torna
a posar el dit a la nafra. A mi
ja no em sorprén res. Això és
una nova mostra del diàleg i
la transparència dels M&M i
la seua troupe~ Dues cartes a
la directora, dues. Ja feia
temps que no se'n publicava
cap. Això és bo. Que la gent
expresse la seua opinió lliure
ment.

Retorn del Mussol, que no
cal dir de quin peu coixeja.
Només li ha faltat fer un
pronòstic dels resultats.

El pelegrí segueix la seua
ruta. Quina sort que té el Sin
foriano. Un miliari al bell mig
del corral.

Seguim llegint. Sota una
magnífica crítica literària, ens
trobem una altra notícia que

fa referència als nostres
goVernants. Sembla una
estratègia. Primer ens
col'loquen el paisatge idíl·lic
que dibuixa el Pp, però poc a
poc van introduint notícies
rebentadores. Que si no
assisteixen a taules rodones,
que si Salvem la Tossa diu
que Mundo no diu la veritat,
que si cerveza para todos...
Més del mateix.

Cada vegada que llegeixo
les documentades col·labora
cions de Pere Bausà m'ado
no que coneix el meu poble
millor que jo. Jo també penso
que a la marxa que portem,
mai no serem una cittaslow.
Més aviat serem un parc
temàtic amb l'horterada com
atractiu principal.

És infame la crònica del
futbol. Infame.

L'ESPIFIADA DE LA
SETMANA

AI tema de la setmana
podem llegir "(...) van decidir
interpolar la respectiva
denúncia (...)". Ara caldria
saber enmig de quines coses
la van posar.

Festa campera del Círculo Cultural de Bailes de Salón

TEXT: franciscoharo

El passat 27 d'abril, els socis i
familiars del Círculo Cultural de Bai
les de Salón de Benicarló, es des
plaçaren fins a Alfara, prop dse Tor
tosa, on van celebrar una festa cam
pera amb correguda de vaqui lles
inclosa. Els socis més agosarats i
experimentats van tirar-se" al ruedo"
per a rebre algun que altre revolcó o
realitzar una bona faena amb la

muleta.
A banda de les feines del toreig,

vam degustar una bona paella i un
no menys bó, estofat de bou a l'e
morzar. Com no podia faltar la vetlla
da va acabar amb uns bons passes,
però en este cas de balls de saló.

Des d'aquestes línies, vull animar
a tots els socis i simpatitzants de
l'entitat perquè gaudisquen amb
totes les activitats programades i,
per descomptat, perquè "el ritmo no
pare".

.

_~_..~JD' ~ ~'-.+-- ........
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El Partit Popular fa balanç i es marca la
majoria absoluta com repte

TEXT: noemíOmS

FOTO: lluïsagarcia

Revalidar la majoria absoluta
en els pròxims comicis muni
cipals serà l'objectiu principal
del Partit Popular de Benicar
ló. Els populars fan un balanç
molt positiu de l'última legis
latura i asseguren que han
governat vetllant pels interes
sos de la ciutat.

A més, afirmen que s'han
aconseguit portar per a Beni
carló uns tres mil milions de
pessetes procedents de la
Generalitat. Un diners, no
obstant això, que si bé no
s'han concretat en obres
importants com la carretera
del polígon, segons el candi
dat a l'ajuntament de Beni
carló pel partit Popular, Jaime
Mundo, si que han passat a
ser projectes preferencials
que tenen pendents de guan
yar les eleccions.

A pesar de les necessitats

en accessos, el gran cavall
de batalla del futur equip de
govern de Benicarló no serà
un altre que la Revisió del Pla
General d'Ordenació Urba-

na, que ja es contempla en
els pressupostos del 2003 i
del que s'ha realitzat el plec
de condicions per a poder-se
adjudicar. El nou pla serà
especialment determinant
per a partides de la localitat
com són Sanadorlí, la Tossa,
Collet i el litoral nord. En
aquest sentit, Mundo va
subratllar que aquestes
àrees deuran ordenar-se a

través del diàleg entre pro
pietaris i consistori amb la
finalitat d'establir un estudi
detallat amb' petites unitats
d'actuació. Quant al projecte

de camp de golf de la Tossa,
una vegada més l'alcaldable
va apostar pel projecte sem
pre que es garantisca el
compliment de les diverses
normatives de protecció
mediambiental, cultural,
històrica i la conveniència en
els accessos.

El cap de llista popular va
ressaltar altres projectes com
el de crear parcs en cada

barri, construir un nou teatre
auditori per a la ciutat, el
cobriment de la pista annexa
del pavelló poliesportiu o l'e
xecució del velòdrom per al
qual només resta la signatu
ra d'un conveni entre Diputa
ció, Generalitat i Ajuntament
per a poder-se treure enda
vant.

Per altre costat, Mundo va
destacar altres aspectes com
són la finalització de "es
obres del conservatori, l'ad
quisició de les drassanes,
així com de la Casa del Mar
quès, la construcció de la
depuradora i el desbloqueig
de la Fundació Compte Fibla.

En aquest sentit, els popu
lars es van reunir aquesta
setmana amb el president de
la fundació per a parlar del
Pla de Reforma Interior de la
Fundació i poder desenvolu
par d'aquesta manera un edi
fici polifuncional en l'esplana
da.

OPINiÓ: "EL MEDI AMBIENT ÉS EL FUTUR"

TEXT: l'Entesa

La presència d'ecologistes a la
nostra candidatura no és cap
casualitat. Sabut és la reticèn
cia que tenen els ecologistes
militants a participar en políti
ca, no obstant això, a la nostra
ciutat s'estan produint esdeve
niments impensats des de fa
molt poc, per exemple, l'ame
naça que planeja per nostre
terme municipal de PAls indis
criminats, Camp de Golf mes
urbanització adossada, tran
formació de finques amb el
consegüent cobriment de
petits barrancs, i les conse
güents inundacions pel pès
sim drenatge dels nostres

camps, han fet moltes que
persones especialment sensi
bles a les transformacions que
sofreix la naturalesa de forma
artificial s'unisquen al projecte
de l'Entesa, projecte que
compta amb la presència a
nivell autonòmic dels Verds
del País Valencià L'ecologia,
al contrari del que pensa molta
gent, és la indústria del futur i
ja forma part del present. No
treu la feina com molts pensen
sinó mes bé al contrari, desen
volupa noves tecnologies, i
una bona prova d'això són els
combustibles que en l'actuali
tat són ecològics. A Benicarló,
l'Entesa desenvoluparà el seu
programa innovador en

aquest camp, el que permetrà
conservar els punts caracte
rístics del nostre terme com La
Basseta del Bovalar, el
Barranquet la desembocadu
ra de la Rambla de Cervera
etc; la recollida selectiva,
reduir, reciclar, reutilitzar, supri
mir la incineració; i a l'interior
de la ciutat, reduirem el soroll,
la contaminació electro
magnètica, facilitarem la circu
lació amb bicicleta, amb carrils
bici i aparcaments.
La depuradora que vam dur
tants anys pagant amb el
famós CÀNON VALENCIÀ i
que a pesar d'això no es cons
trueix, una burla intolerable a
la ciutadania. Exigirem la seua

construcció immediata.
Fomentarem el consum del
pròxim, en una ciutat com
Benicarló privilegiada en tot el
tocant a alimentació amb una
magnifica agricultura, pesca i
ramaderia serà tasca fàcil i
permetrà augmentar la quali
tat de vida tocant a l'alimenta
ció, pilar fonamental per a una
bona salut col· lectiva.
Distingits ciutadans tingueu
per segur que l'Entesa mar
carà una important fita en la
història de Benicarló, ja que el
mediambiente és un dels
pilars on es donarà suport el
nostre projecte de futur per a
la nostra ciutat.
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La cafeteria la Granota de Benicarló acull fins a finals de maig l'exposició de pintures de l'artista benicarlanda Lorena
Oms. Després d'haver mostrat la seua obra durant alguns mesos a Lleó, Oms posa a la vista del públic un total de 19
quadres definits per la tendència de l'expressionisme dur.

MUNDO I LA TOSSA

El debat del Canal 56 entre els quatre candidats a l'alcaldia
ens va reafirmar allò que tots ja coneixíem: Bloc, PSOE i
L'Entesa s'oposen al projecte de camp de golf i, per contra,
el PP té intencions de tirar-lo avant.

Aquesta vegada el sr. Mundo es va veure obligat a posi
cionar-se públicament i per fi vam tenir l'honor d'escoltar
unes paraules seues relacionades amb La Tossa. La qües
tió no té poca importància ja que ha calgut que arribaren
unes eleccions per a poder conèixer alguna opinió de "al
calde en un tema de tanta transcendència com la construc
ció d'una nova ciutat de quinze mil persones dins el terme
benicarlando (el camp de golf és una mera anècdota).

Tot i això, no us penseu que l'exposició del sr. Mundo va
ser explícita i clarivident. L'únic argument emprat en defen
sa del desproporcionat projecte va ser l'atractiu que supo
sadament té per a cert tipus de turisme. Massa simplicitat
per a un projecte de conseqüències tan complexes. Només
amb l'exemple de Sant Jordi es desmunta aquesta insoste
nible paradeta teòrica.

Respecte a l'execució del projecte continuà amb la prò
pia línia de govern habitual: camp de golf sí, però com l'as
sumpte no resulta massa rendible electoralment, suggerim
que l'actual projecte tindrà moltes modificacions. Ara bé, a
l'hora d'assenyalar quines, no va explicar-ne cap. No siga el
cas que no agraden.

En definitiva, ambigüitat i res d'agafar el bou per les ban
yes, poques llums en tots els sentits, escasa transparència
i molta foscor. La premeditació i la nocturnitat que la jutge
cadascú.

\
{

ff

J.J. Salan

de les promeses de l'equip
de govern, una de les fal
ses promeses d'urbanitza
ció que encara no s'ha
assolit. I posats a demanar,
per què no es pot fer una
estació d'autobusos ade
quada a la situació de la
nostra població?

AI final, faran el que més
els interessa i de segur que
no tindran cabuda tots els
projectes estimats, però és
necessari que hi hage una
bona equitat en el reparti
ment d'obres urbanes que
s'han de fer.

Lorena Oms exposa la seua obra

Em sembla molt bé l'asfal
tat de carrers-Ramon i
Cajal- que s'està fent per
tal de donar una altra imat
ge a la ciutat abans de les
eleccions.

Però m'agradaria que
aquest tipus d'accions es
feren a altres carrers on ja
fa temps que s'està dema
nant, com ara Avda Corts
Valencianes, on cada vega
da que plou de manera
intensa, es forma un riu i
una imatge tercermundista.

Aquest carrer sí que
necessita una ràpida trans
formació i un asfaltat i pavi
mentat correcte al més
aviat possible. Va ser una

••••••Tolito
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EL COMIC per Xavi Burriel
La tenda de jaquetes

Hola, sóc el venedor
de jaquetes.

Jo faig ¡'agost en
les ereccions.

Hola, vuff una de progre,
una d'ecolog¡sta ¡ una

d'honrat.

CARXOFA: Per a la Junta electoral que per
dues legislatures municipals consecutives ha
prohibit al nostre ajuntament del pp fer actes
electoralistes com inauguracions de piscines i
posar primeres pedres.

PANISSOLA:Per al sr. Redorat que als
pobres voluntaris de Protecció Civil no els
reserva lloc per a aparcar els vehicles i ho
han de fer en zona de vianants, a la Placeta
del Bous. Les velles ambulàncies allí aparca~
des queden de cine.

:=--::.-_~~~-----------------------------------------,

.1 SUSANNA ANGLÈS, l I
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JOSEP V. TAUS i GRE- Dipòsit legall GS- 242-95 20 línies. Els articles hauran d'anar signats amb nom, I .
O SEGARRA Imprimeixi GRÈVOL. adreça i número de DNI, encara que podran aparèixer I
.1 LLUISA GARCIA PASSATGE SANT BLAI N. 2 amb pseudònim. I
~ARLES ADELL I
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Etapa 18

Calzada de Bejar - Valverde de Valdelacasa 
Valdelacasa - Fuenterrobles de Salvatierra

TEXT: tonyofibla

De bon matí, com tots el
dies, seguint el nostre
destí, amb la motxilla a l'es
quena i el bordó a la mà,
emprenem la nostra
marxa cap a les terres
gallegues.

Ahir, al port de Bejar,
vam deixar les terres
extremenyes per a
entrar en les castella
nes. Avui seguim la
cañada que és coinci
dent amb la calçada.
Trobem més mil'liaris
més o menys
recol'locats al costat de
l'actual camí. Els han
posat una base empe
drada com si fos de la
calçada.

A Valverde no hi ha bar,
ens rentem la cara a la font
entre innumerables xume
les de vaca, fem un trago i
seguim per la carretera,
petita i intransitada, fins a
Valdelacasa. Ací ja podem
beure unes clares i després
d'un bon descans ens diri
gim cap a Fuenteroble que
és el límit que ens hem pro
posat per a avui, ja està bé.

Es nota una gran
diferència entre els pobles

que passem ara i els d'Ex
tremadura. Ací no hi ha
vida. Tot són poblets de
mala mort.

El final d'etapa se'm fa
llarg. Vicent avui té el dia

bo i va per davant. Com tot
açò és pla el veig davant de
mi a uns 500 01000 m.

Quan apleguem al poble
és hora de dinar i anem al
bar. Se'ns ha fet tard i ara
com és hora de la migdiada
fem un poc de temps per
anar a cal rector. No es
tracta de fer-li perdre la
seguida, a veure si no ens
dóna llit. En fer-se les qua
tre ens dirigim cap a l'al
berg.

El rector, un entusiasta

del Camí de Sant Jaume,
ha fet un magnífic refugi a
la part alta de ca seua. Ens
instal·lem i després de la
dutxa anem a veure el parc
temàtic "Vía de la Plata",

per al que és el poblet, molt
interessant.

Ací ens instruïm molt
sobre el que estem xafant
des de Sevilla: per on
anava la calçada, com la
feien, quines parts tenia,
què era una mansio, funció
dels mil·liaris.

El mil'liari marcava les
milles, mil passes (dues
passes nostres) equival a
1.480 m.

La mansio seria l'equiva
lent a una àrea de servei:

quadres pels animals, ali
ments, llits, etc.

A tot açò cal dir que el
rector ens convida a sopar
un plat de paella, o similar,
que té feta i reposada des

de l'hora de dinar, ja que
esperava a uns que no
se li han presentat.
Davant el bar, a la porta
d'una casa hi ha una
gran branca d'arbre con
tra la paret. Ens van
explicar que era per a
cantar el ram, ja que la
filla de la casa es casa
avui. Més tard veiem
com ve la gent del casa
ment. Quin soroll! Van
tots ben arreglats de
papers. Vam haver d'eixir
del bar.
Per la nit quan ens n'a

nem a dormir el rector ens
pregunta per què no ens
hem menjat la paella:
"Mire..., es que somos
valencianos y por la
noche no comemos
arroz. Ademas con la pae
lla tenemos muchas
manías. Pensamos que
fuera de nuestra tierra no
se sabe hacer paella".

A Fueterobles no en
tenen ni idea.

DATES PER A LES INSCRIPCIONS ALS CICLES FORMATIUS
lES Joan Coromines, Passeig Marítim, 5 (Bló), 96447 23 55

Grau superior del 12 al 30 de maig

Administració i sistemes informàtics
Administració i Finances

Desenvolupament d'aplicacions de Projectes de Construcció

Grau mitjà del 20 al 25 de juny
Cuina

Restauració i bar
Gestió Administrativa

Instal·lacions de fred i calor
Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble
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Sant Gregori amb regust electoral
TEXT: noemíoms

AI voltant d'unes 10.000 per
sones es van reunir diven
dres passat a l'ermita de
Sant Gregori a Benicarló per
a festejar un dels patrons de
la ciutat. Com marca el cos
tum, el dia va començar amb
la tradicional romeria, aquest
any especialment multitu
dinària a conseqüència de
les excel'lents condicions
meteorològiques. El trajecte
es va iniciar en les portes de
l'Església de Sant Bertomeu
d'on es va treure la imatge
del sant que va ser trasllada-

da per diversos membres de
l'Associació d'Amics de Sant
Gregori fins els voltants de
l'ermitori. En el transcurs,
com sempre es van repartir
les més de cinc mil paperines
de romaní i confits, que van
ser insuficients donada la
gran participació en l'acte.

Abrigallat pels innombra
bles carros i cavalls, així com
per part de la ciutadania, el
sant va abandonar el nucli
urbà per a arribar a la partida
Sant Gregori, on es va cele
brar una missa en el seu
honor, i va ser precisament
finalitzant amb la cerimònia
que el sacerdot es va referir a
la campanya electoral que
començava de forma oficial
esperant que es tractés
d'una "campanya neta".
Aquesta intervenció es va
convertir en l'anècdota d'una
jornada en la qual no va ser
difícil trobar els membres de

les diverses llistes electorals
participant de la festa amb
els seus conciutadans. Poc
després de celebrar-se la
missa, els membres de l'As
sociació d'Amics de Sant
Gregori van celebrar un
esmorzar per a agafar forces
amb les quals preparar les

36 grans paelles que des
prés es repartirien entre els
assistents.

Si bé la notícia havia de
ser la festa el més ressenya
ble va ser les incidències o
participacions que va tenir
aquesta a conseqüència de
la campanya electoral.

El president de la Diputa
ció, Caílos Fabra i el candi
dat popular a les Corts per la
circumscripció de Castelló,
Víctor Campos es van sumar
també a la celebració. Si bé
no van poder participar de la
col'locació de la primera
pedra del projecte de la Ciu
tat Senior que havia de posar
l'alcalde i alcaldable del PP a
Benicarló, Jaime Mundo,
després que la junta electoral
fallés de forma favorable als
denunciants, el candidat
socialista Enric Escuder i el
del Bloc José Luís Guzman,
per considerar que es tracta
va d'un acte electoralista; sí
que ho van fer sumant-se a

la festa de les paelles.

Sense primera pedra
A pesar de no poder realit
zar-se l'acte de col, locació de
la primera pedra si que es va
celebrar la presentació del
projecte de la Ciutat Senior
de Sant Gregori. En aquest
sentit, es va explicar que el
projecte es basava en la
construcció de deu edificis
amb 400 apartaments geria
trics i diverses dependències
basades en l'oci, com el saló
de ball, els audiovisuals, els
jocs, les manualitats o la
cafeteria. Així mateix, el cen
tre disposarà d'una sala de
rehabilitació i una piscina c1i
matizada. De la mateixa
manera, el complex estarà
dotat d'un centre de dia un
servei d'atención domiciliària,
un sistema de telealarma,
diverses unitats mòbils i un
tanatori entre altres possibli
tats.

ESTELLER IMPORT
Entrada taller: Pg. Febrer Soriano

Exposició: Avda. Magallanes, 1
Tel: 96447 1708· Benicarló

AUTO ESTELLER

Ctra. N340, km 142
Tel: 9.64 40 07 68 . Vinaròs
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L'AGE DA 21 LOCA (1 )
TEXT: perebausà

La participació ciutadana i
l'urbanisme són dos dels
assumptes més destacats de
l'actual campanya electoral.
Sovint la participació es
redueix a votar cada quatre
anys unes llistes tancades.
Les mobilitzacions contra la
guerra de l'Iraq i el Prestige, i a
escala local, contra les trans
formacions urbanístiques
(PA!), han demostrat que, amb
certa freqüència, els càrrecs
electes i una part important de
la gent tenen posicions contrà
ries. Moltes candidatures elec
torals incorporen diverses pro
postes per afavorir la participa
ció ciutadana en la vida muni
cipal i, en aquesta línia, el Bloc
inclou en el seu programa l'e
laboració de l'Agenda 21 Local
del poble.

L'Agenda 21 fou un dels
documents aprovats pels alts
mandataris de 179 països 
inclòs l'Estat Espanyol- a la
Cimera de la Terra, conferèn
cia intemacional celebrada a
Rio de Janeiro en 1992. Hom
considerava que l'estabilitat
mundial no era possible amb
un tipus de creixement econò
mic que no elimina la pobresa
i deteriora de forma greu l'en
tom. En 1987, una comissió
preparatòria de Rio-92 lliurà
un document, l'Informe Brun
tland, on apareixia per primer
cop l'expressió desenvolupa
ment sostenible. El definien
com la dinàmica econòmica
que satisfà les necessitats del
present sense posar en perill
les de les generacions futures.
L'Agenda 21, aprovada en
Rio-92, és un manual de
referència per la determinació
de polítiques govemamentals,
accions empresarials i fins i tot,
decisions personals per a l'as
soliment de la sostenibilitat al
segle XXI.

A l'Agenda 21 es proposen
accions per a la consecució
d'un equilibri durador entre el
consum, la població, les tecno
logies i la capacitat de susten
tació del planeta. S'afirma la
necessitat d'eradicació de la
pobresa i que els països
industrialitzats tenen majors
responsabilitats en la recupe
ració de l'entom. S'exhortava
als govems perquè adopten
estratègies nacionals per al
desenvolupament sostenible,
elaborades amb la participació
de tots els sectors socials,
ONG i ciutadans individuals. AI
capítol 28 s'afirma que, per
ser el nivell administratiu més
proper al ciutadà, els ajunta
ments tenen un paper molt
important aconseguir la soste
nibilitat. Es proposa que, per a
1996, els ajuntaments hagin
dut a terme un procés de con
sultes amb els seus ciutadans
i organitzacions cíviques, per
elaborar una Agenda 21 local
o pròpia, d'una forma consen
suada.

En 1994, 80 ciutats euro
pees signen a Aalborg (Dina
marca) la Carta de les Ciutats
i Pobles Europeus cap a la
Sostenibilitat o "Carta d'Aal
borg". Consta d'una declaració
de consens on les ciutats mos
tren la voluntat de trobar les
seves pròpies vies cap a la

sostenibilitat miljançant un
procés de negociació oberta i
la participació de tota la comu
nitat. La segona part expressa
la intenció ete posar en marxa
una campanya de ciutats
europees sostenibles. I la ter
cera part explicita el compro
mís de les ciutats signatàries
d'elaborar una Agenda 21
Local (A21 L).

La Segona Conferència de
Ciutats i Pobles Europeus
Sostenibles es celebrà a Lis
boa l'any 1996. Les conclu
sions es plasmaren en l'ano
menat Pla d'Acció de Lisboa
on es recullen una sèrie de
pautes per l'elaboració de
l'A21 L apreses d'una sèrie
d'experiències concretes.
Hannover fou la seu de la ter
cera Conferència celebrada
l'any 2000. La Declaració de
Hannover recull els acords allí
assolits. El document assen
yala com punts claus de la
gestió urbana cap a la sosteni
bilitat la planificació urbana
integrada, el desenvolupa
ment d'una ciutat compacta,
l'ús eficient i reduït del territori,
la gestió local del transport i
l'energia i la lluita contra l'ex
clusió social, l'atur i la pobresa

L'any 2001, prop de 750
ciutats i regions europees han
signat la Carta d'Aalborg i
unes 250 pertanyien a l'Estat

Espanyol. Dins de les pione
res hi són Barcelona, Calvià ,
la província de Sòria i Navarra.
Hi hagué un boom espectacu
lar de ciutats signatàries amb
la Cimera de Johannesburg
sobre el desenvolupament
sostenible de 2002. Una quar
ta part dels pobles de Catalun
ya, més d'un centenar de la
província de València o gran
part dels d'Euskadi estan ela
borat l'A21 L actualment.

Les ciutats i pobles han
avançat molt més que els
estats i els organismes supra
nacionals en la realització de
l'Agenda 21. El V Programa
Marc pera el Medi Ambient de
la Unió Europea, "Cap el
Desenvolupament Sostenible"
(1992-2000), no ha tingut un
resultat excessivament satis
factori. L'Estat Espanyol pre
sentà la proposta d'Estratègia
Espanyola de Desenvolupa
ment Sostenible en juny de
2000, dotze hores després
d'haver aprovat el PHN. Les
principals organitzacions eco
logistes proposaren un paquet
de 225 mesures altematives.

L'Agenda 21 Local ha de
ser molt més que un instru
ment per afavorir la participa
ció ciutadana en el municipi.
És un procediment decidit per
tota la comunitat per fer la ciu
tat cada cop més sostenible.
Com hem explicat, no és quel
com nou ni revolucionari, mol
tes pobles i ciutats amb ajun
taments de dretes, esquerres
o nacionalistes l'estan elabo
rant. De fet, per a l'any 1996 ja
havia d'estar feta, i ací sense
assabentar-nos.
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El Bloc està convençut que el pp
perdrà la majoria absoluta

TEXT: noemíoms

El candidat a l'ajuntament pel
Bloc per Benicarló, José Luís
Guzman, assegura que des
prés de reunir-se amb tres
quartes parts dels sectors de
la ciutat entre els que s'in
clouen diversos gremis pro
fessionals, associacions veï
nals i culturals entre unes
altres, la impressió obtinguda
no és altra que "entre la ciu
tadania aflora desmotiva
ció per com s'estan fent les
coses, ja que no és agrada
ble sentír que la gent treba
lla i en ocasions no es veu
protegida".

Segons Guzman el fet que
part de la ciutadania pense
així preocupa al Partit Popu
lar i explica el perquè dels
últims atacs a determinats
arguments del Bloc, així com
al seu origen nacionalista.
L'alcaldable del Bloc per
Benicarló, assegura a més

que aquest nerviosisme s'e
videncia en les actuacions de
l'equip de govern en els
últims mesos, "hauria d'ha
ver eleccions cada mes".
explica "perquè de cop i
volta es fan obres de remo
delació de la plaça del Con
vent de Sant Francesc, de
l'avinguda Marquès de
Benicarló, s'asfalten
carrers, s'implanta la sen
yalització comercial i es
trasllada de data la desfila
da de modes de la ciutat al
mes de maig quan l'any
passat va tenir lloc al juny".

Guzman comenta que si
bé es tracta d'actuacions
encertades, "són actua
cions que s'han de realitzar
en el dia a dia". Per al candi
dat, la rematada final va ser
l'intent de col'locar la primera
pedra que finalment va aca
bar frustrat a conseqüència
de la decisió de la Junta
Electoral.

El cap de llista del Bloc per
Benicarló afirma que en
molts ciutadans tenen el con
venciment que la majoria
absoluta a Benicarló acabarà
i "serà positiu perquè

s'haurà de dialogar i con
sensuar".

Guzman va fer una crida a
la gent jove així com als
desencantats perquè acudis
quen a votar, en aquest sen
tit, va manifestar que en el
programa del Bloc per Beni
carló es parla de la necessi
tat de crear un casal de
joves, on aquest col'lectiu
"puga expressar totes les
seues inquietuds i optar a
informació relacionada
amb ajudes o accés a pri
mers habitatges". En
aquest sentit va esmentar
que si bé a Benicarló existia
una oficina d'informació juve
nil "actualment ja no se sap
res i la regidoria de Joven
tut és com si no existís".

D'altra banda, des del Bloc
es critica que a hores d'ara
únicament es dispose d'una
SAMU per a tota la zona de
Vinaròs, Benicarló i Peñísco
la.

una altra manera de ser,
una altra manera de governar

sodatistes ara

\folern una ciutat
dinàmica, segura, integradora¡
sostenib!e~ avanguardista,
participativa i descentralitzada
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POVET.COM: A LA SEGONA TAMPOC

TEXT: pacodelcastillo
rodolfoserrano

Dissabte passat vaig tor
nar al pavelló -pabellón,
segons es lIig a l'entrada- per
tal de comprovar allò que diu
el cotxe amb altaveus que
condueix l'amic Guillermo
Medina els dies de partit C'ven
y engimchate al futbol sala").
Abans de pagar la meua
entrada, em vaig trobar amb
el candidat a alcalde del Bloc
per Benicarló repartint engan
xines i em va contar una con
versa que havia tingut amb
l'ubic regidor d'obres, serveis
municipals i esports. Es veu
que Guzman li va voler donar
una enganxina a Marzal que
va acceptar tot engegant-li un
"això de vindre al pavelló es
fa tot l'any, no només quan hi
ha eleccions". El fill del recor-

dat don Pedro no es va poder
aguantar i li va etzibar un "i els
carrers s'han d'asfaltar al llarg
de quatre anys i no un mes
abans de les eleccions". Vaig
accedir al pavelló prou d'hora
perquè s'esperava un ple
total. Efectivament, el recinte
es va omplir a vessar. AI meu
costat va seure un senyor
més ample que llarg, amb
mariconera i rellotge d'or que
no parava de fumar. Vaig
pensar que podria tractar-se
del senyor Lobelle, amo -que
no president- de l'equip
gallec. Encara no comprenc
ni entenc moltes coses de les
que passen al llarg d'un partit
de futbol-sala, però em va
semblar que els gallecs talla
ven contínuament el joc dels
locals amb lIarguíssims fores
de banda i altres martingales
d'un equip aparentment molt
més veterà que el d'ací. Men-

trestant, anava mirant les gra
deries, que és el que real
ment m'agrada. Vaig veure
Pepe Ximo amb un megàfon
a la mà que després va cedir
a l'animador oficial. No vaig
veure aquell personatge de la
bandera rojigualda i samarre
ta del real Madrid del partit
anterior. La 1I0lja presidencial
presentava un aspecte immi
llorable. Antonio Rillo ocupa
va el seu iloc habitual, i Mar
cos Marzal ostentava la màxi
ma representació del municipi
acompanyat del celebèrrim
Manolo Gual. Els primeres
espases degueren anar a
passar llista al meeting d'Az
nar al Mestalla que, malgrat la
propaganda que va fer camí
de Sant Gregori el senyor Lla
rens amb la Seua megafonia,
no es va omplir. La presència
policial va ser més minsa que
l'anterior partit. Només vaig

comptar cinc cotxes que esta
ven aparcats a la pista anne
xa descoberta del pavelló.
Mentrestant, a la pista s'ana
va jugant el partit i els de San
tiago de Compostel·la s'a
vançaven al marcador. Entre
els jugadors visitants vaig
reconéixer un tal Cecilio que
va jugar diverses temporades
al Playas de Castellón, i que
després es. va fer famós per
què es veu que va tenir accés
camal amb l'actual dona de
Jesulín de Ubrique, torero
famós per ser germà de la
Jesulina i fill de l'afamat
exemplar de mascle ibèric
Humberto Janeiro. El resultat
final (2-5) va sentenciar l'eli
minatòria i va deixar fora de
l'ascens el Povet. Esperem
que l'any que ve es puga
aconseguir el desitjat ascens.

eNB •••••• • ••••••••••
El passat cap de setmana,
3 i 4 de maig de 2003, els
nedadors i nedadores
infantils, júniors i absoluts
de la província celebraren
la sisena prova de la lliga
provincial interclubs.

Els nedadors deplaçats a
Castelló foren un total de
dos, un nedadors masculí i
una fèmina. Tots dos acon
seguiren unes dignes posi
cions i uns temps molt
bons. Sara Tena aconseguí
la seua millor marca als 100

metres lliures i Roberto
Martínez va assolir la
marca mínima per acudir
als Campionats Autonò
mics en la categoria infantil
en la mateixa prova, 100
metres lliures.

Per concloure també
volem informar que el pro
per dissabte 17 de maig i a
les instal·lacions de la nos
tra Piscina Municipal, el
Club Natació Benicarló,
organitza el Trofeu Benicar
ló, en sessions de matí i

tarde, per a nedadors de la
categoria Benjamí, on el
nostre Club compta amb un

equip fabulós. Us convidem

a assistir i gaudir de l'es
pectacle.
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COB; O WA TRAIGUERAj O

TEXT: rodolfoserrano
pacodelcastillo

Després dels incompta
bles desenganys soferts al
llarg de la temporada, diu
menge passat vaig poder
comprovar com la meua
capacitat d'ensorrament
encara no havia tocat fons.
Vaig sortir del Municipal de
la Carxofa angoixat, abatut
i, sobretot, disgustat amb mi
mateix per disgustar-me per
coses d'aquestes. No pot
ser que un home casat,
pare de família, que de tant
en tant fulleja les tapes d'al
gun diari i que fins i tot, ho
recordo amb sincera nostàl
gia, va ser capaç de lIegir
se per damunt un llibre,
puga tenir aquests malde
caps. AI rànquing de preo
cupacions de qualsevol ser
humà que es moga en els
paràmetres de la normalitat
trobaríem milions, sí,
milions, de motius per amoï
nar-se i aquest del futbol
hauria d'estar en un dels
últims llocs. Millor encara,
per una evident qüestió
d'higiene mental això de les
puntades de peu a una pilo
ta no hauria de produir cap
mena d'angoixa a cap per
sona. Però l'ésser humà és
així, o jo sóc així, què n'hem
de fer?

És clar, un diumenge sor
tint del futbol a les deu de la
nit, amb la negra perspecti
va de l'inici de la setmana
laboral a només unes hores
i amb la confirmació tràgica
(esperada però tràgica) del
descens a l'avern de la pri
mera regional del meu
equip de l'ànima, com m'ha
via de sentir? Tocat, tocat i
enfonsat. Només em va fal-

tar que l'equip que ens va
acabar d'ensorrar en la
misèria va ser el Traiguera.
Ja n'he parlat massa vega
des del desassossec que
em produeixen els aficio
nats de poblets d'aqueixos
per ací en amunt. Baixen
ací, a la vora de la mar, a la
capital, i criden com si esti
gueren a casa d'ells, com si
estigueren al tros; es posen
amb l'àrbitre, reclamen tar
getes per als jugadors nos
tres, ens agafen per Pata
queta. I a nosaltres l'únic
que ens queda és callar o
dir-los que callen, que quan
anem fora sempre callem. I
ells que si no han pagat
l'entrada i tenen dret a faltar
a tot hom. I encara pitjor, no
ens convé que baixen per
què si no encara tindrem un
rival fort per a l'any que ve.

Malgrat tot, encara vaig
poder gaudir intensament
d'un parell de moments
d'exterioritzada satisfacció.
L'àrbitre, amb bon criteri i a
instàncies del línier, va
anul'lar un parell de gols al
Traiguera. Quin fart de riure,
marcaven, s'abraçaven tots,
cridaven com a esperitats
els espectadors forasters i,
de sobte, contemplaven
com el linier mantenia amb
fermesa la banderola en alt
indicant la posició antiregla
mentària del rematador a
porta. Quina panxada de
riure, com insultaven la tri
pleta arbitral, com ens deien
que si no ho havíem vist,
com se'ls obrien els ulls,
quina cara que se'ls queda
va. I és clar, l'únic consol
que tenim els desgraciats
és vore la desgràcia aliena,
i riure i dir ben fort fins a
quinze o vint vegades cinc
metres, cinc metres era la
distància de fora de joc del

davanter traiguerí. Si no
haguera estat per aquests
moments...

Quan van saltar al
terreny de joc els jugadors,
a la tribuna, no hi havia més
que trenta-quatre persones,
les vaig comptar jo; els
aplaudiments de salutació
que solen fer els equips
quan arriben al cercle cen
tral se sentien molt més que
els del públic. És natural
que amb aquestes funestes
perspectives l'únic candidat
a les properes eleccions
locals qUe es va deixar
veure pel camp, suposo que
per inèrcia, com la resta d'a
ficionats, va ser el senyor
Mundo. No som ningú, no
ens vol ningú. Això és el
que hi ha.

L'únic candidat a
les eleccions que

es va deixar
veure va ser el
senyor Mundo

La primera part va ser
perfectament prescindible.
Empat a no res. La pilota es
passejava pel mig del camp
sense que ningú se'n vol
gués fer càrrec. Les quatre
gotes que van caure i em
van fer migrar cap la protec
ció de la grada de tribuna
van ser l'únic al·licient que
vaig tenir en aquests pri
mers quaranta-cinc minuts.

La represa va ser dife
rent. El Benicarló va esde
venir amo i senyor del
camp, especialment del
camp dels forasters. Fins a
quatre clares ocasions no
van acabar al fons de la
xarxa bé per mala sort, bé
per encert de la defensa
forastera, bé l'endèmic

desencert dels nostres
davanters. L'actuació del
central traiguerí Albalat va
resultar determinant perquè
els nostres no aconseguiren
un resultat positiu. I ja està.
Xoco va ser expulsat per
escridassar l'àrbitre, un
davanter nostre també va
veure la roja per doble amo
nestació i dos dels de l'altre
equip també van anar a la
dutxa abans d'hora per
comportaments incorrectes.

La darrera jugada del
partit va resultar una trista
metàfora del que ha estat
tota la temporada. Amb tot
perdut perquè l'empat no
ens valia de res, Roca, el
porter, va pujar a l'atac a
tractar de rematar una falta.
Naturalment, no va poder
ser. El col'legiat va assen
yalar el final i encara a l'ho
ra d'entrar a les casetes hi
va haver quatre brams i
quatre empentes mentre
per la megafonia sonava a
tota pastilla l'aserejé. Tot
impotència.

He sentit dir que el Trai
guera vol impugnar el resul
tat per alineació indeguda.
No ens van poder guanyar
al camp i ara intentaran fer
ho als despatxos. Quin fàs
tic.

Encara ens queden un
parell de partits per acabar
aquesta trista temporada.
S'han de jugar amb la màxi
ma dignitat possible, el nom
del Benicarló no s'ha d'a
rrossegar per aqueixos
camps de Déu. Temps tin
drem per reflexionar sobre
tot el que ens ha passat i"
especialment, per plantejar~
se què caldrà fer de cara a'
la propera temporada.
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